بزرسی وقص درمبن  IUIدر خبوم َبی بب اوسداد یک طزفٍ لًلٍ رحمی
در َیستزيسبلپىگًگزافی
دکتز صدیقٍ اسمبعیل سادٌ ،*1دکتز مُزداد فبرسی ،2دکتز محمد رضب آقبجبوی میز ،3مزمز فیزيسپًر،4
تزسا مبًَتی
.1
.2
.3
.4
.5
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داًؾیار گزٍُ سًاى ٍ سایواى ،داًؾکذُ خشؽکی ،داًؾگاُ ػلَم خشؽکی تاتل ،تاتل ،ایزاى.
اعسادیار گزٍُ آًازَهی خٌیي ؽٌاعی ،داًؾکذُ خشؽکی ،داًؾگاُ ػلَم خشؽکی تاتل ،تاتل ،ایزاى.
هسخصص اٍرٍلَصی ،داًؾکذُ خشؽکی ،داًؾگاُ ػلَم خشؽکی تاتل ،تاتل ،ایزاى.
کارؽٌاط هاهایی ،هزکش زحقیقاذ تْذاؽر تارٍری ٍ ًاتارٍری فاطوِ الشّزا (ط) ،داًؾگاُ ػلَم خشؽکی تاتل ،تاتل ،ایزاى.
کارؽٌاط هاهایی ،هزکش زحقیقاذ تْذاؽر تارٍری ٍ ًاتارٍری فاطوِ الشّزا (ط) ،داًؾگاُ ػلَم خشؽکی تاتل ،تاتل ،ایزاى.
تبریخ پذیزش مقبلٍ1390/8/3 :

تبریخ دریبفت1390/3/3 :

خالصٍ
مقدمٍ :فاکسَر لَلِ ای اس ػلل تغیار ؽایغ ًاتارٍری اعر .ایي هطالؼِ تا ّذف ارسیاتی ًقؼ درهاى زلقیح داخل رحوی
( )IUIدر خاًن ّای تا اًغذاد یک طزفِ لَلِ رحوی در ّیغسزٍعالدٌگَگزافی ٍ کاّؼ اًذیکاعیَى ّای ٍ IVF
 ICSIاًدام ؽذ.
ريشکبر :ایي هطالؼِ هَرد -ؽاّذی در عال  1387-88در هزکش ًاتارٍری فاطوِ الشّزاء تاتل رٍی 60تیوار ًاتارٍر تا اًغذاد
یک طزفِ لَلِ رحوی (گزٍُ هَرد) ٍ  120تیوار ًاتارٍر تا لَلِ ّای فالَج عالن (گزٍُ ؽاّذ) در ّیغسزٍعالدٌگَگزافی کِ تِ
رٍػ ًوًَِ گیزی زصادفی اًسخاب ؽذًذ ،اًدام ؽذ .اطالػاذ خوؼیر ؽٌاخسی تیواراى در خزعؾٌاهِ ای هحقق عاخسِ
خوغ آٍری ٍ تا ًزم افشار ً( SPSSغخِ  )16تا اعسفادُ اس آسهَى ّای آهاری زَصیفی ٍ آسهَى زی زغر ٍ کای دٍ
زحلیل ؽذ.
یبفتٍَب 4 :تارداری ( )%6/7در گزٍُ هَرد ٍ  15تارداری ( )%12/5در گزٍُ ؽاّذ رخ دادٍ ،لی ایي زفاٍذ اس ًظز آهاری
هؼٌی دار ًثَد (ّ .)p>0/05ز  4تیوار تاردار ؽذُ درگیزی لَلِ عور چح داؽسٌذ ٍ ّیچ یک اس افزادی کِ لَلِ
عور راعر آًْا درگیز ؽذُ تَد تاردار ًؾذًذٍ ،لی ایي اخسالف اس ًظز آهاری هؼٌی دار ًثَد ( .)p>0/05تزٍس تارداری
تز حغة هحل درگیزی (دیغسال یا خزٍگشیوال) ّن اخسالف هؼٌی داری ًذاؽر (.)p=0/99
وتیجٍگیزی :تزٍس تارداری خظ اس  IUIدر سًاى تا اًغذاد یک طزفِ لَلِ رحوی تا سًاى دچار ًاسایی ٍ دارای لَلِ رحن
عالن زفاٍذ هؼٌی داری ًذارد .تٌاتزایي ،هی زَاى در تیواراى تا یک لَلِ رحوی تاس ،تذٍى در ًظز گزفسي هحل اًغذاد
لَلِ ،اًدام  IUIرا خیؾٌْاد ًوَد.
کلمبت کلیدیً :اسایی ،ػلر لَلِ ای ،زلقیح داخل رحوی
.6

* وًیسىدٌ مسئًل مكبتببت :دکسز صذیقِ اعواػیل سادُ؛ هزکش زحقیقاذ تْذاؽر تارٍری ٍ ًاتارٍری فاطوِ الشّزا (ط) ،داًؾگاُ ػلَم خشؽکی تاتل ،تاتل ،ایزاى.
تلفه0111-2274881 :؛ َمزاٌ09111141577 :؛ پست الكتزيویک sesmael@yahoo.com:
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اخسالل یک طزفِ لَلِ ٍخَد دارد چٌذیي رٍػ درهاًی
خیؾٌْاد ؽذُ اعر کِ ػثارزٌذ اس:
-1زحزیک زخوک گذاری تِ ٍعیلِ دارٍ IUI -2 ،یا
زلقیح اعدزم ؽغسِ ؽذُ تَعیلِ کازسز تِ داخل حفزُ
رحن IVF -3 ،یا اعسخزاج اٍٍعیر اس زخوذاى ٍ لقاح
آى در هحیط آسهایؾگاّی  ICSI -4یا زشریق داخل
عیسَخالعوی اعدزم در هحیط آسهایؾگاُ تِ داخل
زخوک ٍ  -5درهاى خزاحی زَعط الخاراعکَخی در خْر
تزطزف ًوَدى اًغذاد ( .)2تا زَخِ تِ ایٌکِ دٍ رٍػ آخز
زْ اخوی ّغسٌذ ٍ ًیاس تِ صزف ّشیٌِ تیؾسز ٍ سهاى
طَالًی ززی دارًذ ،تا ػٌایر تِ ًسایح خَب تِ دعر آهذُ
اس رٍػ ّ ٍ IUIشیٌِ کوسز آى ًغثر تِ رٍػّای دیگز،
دٍرُ هطالؼِ حاضز تا ّذف ارسیاتی ًقؼ درهاى  IUIدر
خاًنّای تا اًغذاد یک طزفِ لَلِ رحوی در
ّیغسزٍعالدٌگَگزافی ٍ ّوچٌیي تزرعی ایي هَضَع کِ
آیا ًسایح درهاى در اًغذاد خزٍگشیوال ٍ دیغسیال ٍ
اًغذاد لَلِ راعر یا چح زفاٍذ هؼٌیداری تا ّن دارًذ یا
خیز اًدام ؽذ.

مقدمٍ
 دکتزصدیقٍ اسمبعیل سادٌ ي َمكبران

اًغذاد خازَلَصیک لَلِ ػاهل  30زا  %40هَارد ًاسایی
اعر ( ٍ )1ػَاهل ایداد کٌٌذُ آى ؽاهل تیواریّای
هقارتسی ،تیواری السْاتی لگي ( ،)PIDاًذٍهسزیَس ،عاتقِ
خزاحی لَلِّا ٍ آخاًذیغر ،اعسفادُ اس ٍعایل داخل
رحوی ( ،)IUDهصزف عیگار ٍ غیزُ اعر (.)2
هکاًیغن احسوالی ًاسایی تِ ػلر ًاٌّداریّای آًازَهیک
اعر کِ اس ازصال اعدزم تِ زخوک خلَگیزی هیکٌذ.
اًغذاد در قغور خزٍگشیوال لَلِ هاًغ اس آى هیؽَد کِ
اعدزم تِ دیغسال لَلِ فالَج تزعذ کِ هحل رخذاد لقاح
اعرٍ .عؼر ٍ ؽذذ چغثٌذگی لَلِای -زخوذاًی،
ضخاهر لَلِ ّا ٍ ٍضؼیر عاخسار هَکَط آهدَل داخلی
ّوِ هسغیزّایی ّغسٌذ کِ تز خیؼآگْی زأثیز هیگذارًذ
( .)3احسوال یا کارایی تِ دعر آهذى زخوک تِ ؽذذ تِ
طَر هؼکَط تا ؽذذ تیواری هززثط اعر .در تزرعی
فلَد ٍ ّوکاراى در عال  1993در کؾَر آهزیکا،
خزٍگشیوال لَلِ زقزیثاً یک عَم کل هَارد اًغذاد را در
ّیغسزٍعالدٌگَگزافی زؾکیل هیدّذ کِ تغیاری اس آًْا
ٍاقؼی ًیغسٌذ (.)4( )%20-40
ّوچٌیي در تزرعی دًٍش ٍ ّوکاراى در عال  1996در
کؾَر تلضیک ،در هَاردی کِ تیواری دیغسال لَلِ
خفیفزز تاؽذ هیشاى حاهلگی ززم خظ اس خزاحی تِ %50
هی رعذ (.)5
در تیؾسز تیواراىّ ،یغسزٍعالدٌگَگزافی زغر تیواریاتی
خَتی تزای تزرعی فاکسَرّای لَلِای تِ حغاب هیآیذ.
اگز چِ رٍػ اعساًذارد طالیی تزرعی اخسالالذ لَلِ ٍ
لگي الخاراعکَخی اعرٍ ،لی در ارسیاتیّای اًدام ؽذُ
رٍػ الخاراعکَخی ،در هَاردی کِ یک لَلِ رحوی تغسِ
اعر زغییزی در رٍػ درهاى ایداد ًکزدُ اعر ٍ حسی در
تیواراًی کِ در الخاراعکَخی خازَلَصی دٍ طزفِ هؾاّذُ
ؽذُ ،حاهلگی ًزهال داخل رحوی رخ دادُ اعر .تٌاتزایي
در ایيکِ الخاراعکَخی رٍػ اعساًذارد طالیی اعر تایذ
زأهل کزد (.)1،2
ؽیَُ تزخَرد تا تیواراًی کِ اًغذاد دٍ طزفِ لَلِ دارًذ ٍ
یا ایٌکِ ّیچ اخساللی در ّیغسزٍعالدٌگَگزافی آًْا
گشارػ ًؾذُ کاهالً هؾخص اعر ،اها در هَاردی کِ

ريش کبر
ایي هطالؼِ هَرد -ؽاّذی در عال  1387-88رٍی
تیواراى ًاتارٍر تا ػلر فاکسَر لَلِای کِ در هزکش زحقیقاذ
تْذاؽر تارٍری ٍ ًاتارٍری فاطوِ الشّزاء داًؾگاُ ػلَم
خشؽکی تاتل زحر ػول  IUIقزار گزفسٌذ ،اًدام ؽذ.
در ایي هطالؼِ ً 60فز تِ ػٌَاى گزٍُ هَرد (گزٍُ )1
اًسخاب ؽذ ٍ زؼذاد ً 120فز ّن تِ ػٌَاى گزٍُ ؽاّذ
(گزٍُ  )2هَرد هطالؼِ قزار گزفسٌذ .خاًنّای 38-20
عالِ کِ هذذ ًاسایی کوسز اس  8عال ٍ قاػذگی هٌظن
داؽسٌذ FSH ،رٍس عَم آًْا ًزهال تَد ٍ در
ّیغسزٍعالدٌگَگزافی فقط یک لَلِ رحوی عالن ٍ حفزُ
رحن آًْا ًزهال تَد ٍ ّوچٌیي اعدزهَگزام ّوغز آًْا
تزای  IUIهٌاعة تَد (زؼذاد اعدزم> 40هیلیَى در
هیلیلیسز هکؼة ،حزکر اعدزم> ٍ %50هیشاى اعدزم
ًزهال اعدزم> ،)%14دارای ؽزایط ٍرٍد تِ هطالؼِ
داًغسِ ؽذًذ.
Intrauterine Insemination
In Vitro Fertilization
Intra Cytoplasmic Sperm Injection
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ؽزایط گزٍُ ؽاّذ کاهالً هؾاتِ گزٍُ هَرد تَد ،تا ایي
زفاٍذ کِ ّوِ افزاد ایي گزٍُ دارای دٍ لَلِ رحوی
عالن تَدًذ .خزٍزکل درهاًی در تیواراى تِ ایي صَرذ
تَد کِ تزای ّز تیوار در رٍس  2یا  3قاػذگی یک
عًََگزافی ٍاصیٌال اًدام ؽذ ٍ در صَرذ ػذم ٍخَد
کیغر یا ّز ًَع خازَلَصی رحوی ٍ زخوذاى ،کلَهیفي
(ایزاى َّرهَى ،ایزاى)  50هیلی گزم ؽثی  2ػذد اس رٍس
 3دٍرُ دادُ ؽذ ٍ در رٍسّای  9-11دٍرُ ،هدذداً
عًََگزافی تِهٌظَر تزرعی اًذاسُ ٍ زؼذاد فَلیکَل
اًدام ؽذ.
سهاًی کِ حذاقل یک فَلیکَل تیؾسز اس  18هیلیوسز
هؾاّذُ ؽذ ،یک آهدَل ( HCGؽفایاب ،ایزاى) تِ هیشاى
 5000 IUزشریق ؽذ ٍ  36عاػر تؼذ  IUIاًدام ؽذ.
 15-16رٍس تؼذ اس  IUIآسهایؼ  BHCGاًدام ؽذ ٍ در
صَرذ هثثر تَدىّ 4-5 ،فسِ تؼذ اس آى عًََگزافی
اًدام ؽذ ٍ حاهلگی تالیٌی خظ اس هؾاّذُ ضزتاى قلة
خٌیي زأییذ ؽذ .اطالػاذ خوؼیرؽٌاخسی تیواراى
ؽاهل عي ،هذذ ًاسایی ،هحل اًغذاد ٍ تزٍس حاهلگی اس
خزًٍذُ تیواراى گزفسِ ؽذ ٍ در خزعؾٌاهِای هحقق-
عاخسِ (فزدی) ثثر ؽذ.
دادُّا تِ کوک ًزمافشار ً( SPSSغخِ  ،)16تا اعسفادُ
اس آسهَىّای فزاٍاًی ،آسهَى زی ٍ آسهَى کای دٍ زحلیل
ؽذ.

جديل  -1تًسیع فزاياوی ي درصد مًفقیت ببرداری در گزيٌ
مًرد بزحسب دیستبل یب پزيگشیمبل بًدن لًلٍ رحمی مسديد
عور تارداری

دیغسال فزاٍاًی
(درصذ)

خزٍگشیوال فزاٍاًی
(درصذ)

هٌفی
هثثر
خوغ

)94/1( 16
)5/9( 1
)100( 17

)91/9( 34
)8/1( 3
)100( 37

ّواًطَر کِ هالحظِ هیؽَد ،تزٍس تارداری تزحغة
هحل درگیزی (دیغسال یا خزٍگشیوال) اخسالف هؼٌی-
داری ًذاؽر (.)p;0/99
ّوچٌیي درصذ هَفقیر تارداری در افزاد تا لَلِ هغذٍد
در خزٍگشیوال ًغثر تِ گزٍُ ؽاّذ در خذٍل  2آهذُ
اعر.

یبفتٍَب

جديل  -2تًسیع فزاياوی ي درصد مًفقیت ببرداری در افزاد

هیاًگیي عي سًاى در گزٍُ هَرد ( ٍ )27/3±5/2در گزٍُ
ؽاّذ ( ،)26/4±4/2هیاًگیي طَل هذذ ًاسایی در گزٍُ
هَرد ( ٍ )4±1/8در گزٍُ ؽاّذ ( )3/4±1/5تَد .هیاًگیي
عي سًاى در دٍ گزٍُ اخسالف هؼٌیداری ًذاؽرٍ ،لی
هیاًگیي هذذ ًاسایی در گزٍُ هَرد تِطَر هؼٌیداری
تیؾسز اس گزٍُ ؽاّذ تَد (.)p<0/05
درصذ هَفقیر تارداری در دٍ گزٍُ هَرد ٍ ؽاّذ تِ-
زززیة  )n;15( %12/5 ٍ )n;4( %6/7تَد .درصذ
هَفقیر در گزٍُ هَرد کوسز اس گزٍُ ؽاّذ تَدٍ ،لی ایي
زفاٍذ اس ًظز آهاری هؼٌی دار ًثَد.
در هیاى افزاد گزٍُ هَرد  )n;32( %53/3لَلِ عور
چح ٍ  )n;28( 46/7لَلِ عور راعر درگیز ٍ تغسِ

بب لًلٍ رحمی مسديد در پزيگشیمبل ي گزيٌ ضبَد
گزٍُ تارداری

خزٍگشیوال هغذٍد
فزاٍاًی (درصذ)

ؽاّذ فزاٍاًی
(درصذ)

هٌفی
هثثر
خوغ

)91/9 ( 34
)8/1( 3
)100( 37

)87/5( 105
)12/5( 15
)100( 120

ّواى طَر کِ در خذٍل  2آهذُ اعر تزٍس تارداری تیي
افزاد تا لَلِ هغذٍد در قغور خزٍگشیوال ٍ گزٍُ ؽاّذ
اخسالف هؼٌیداری ًذاؽر (.)p;0/568
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 بزرسی درمبن IUIدر خبوم َبی بب اوسداد یک طزفٍ لًلٍ رحمی

ؽذُ تَد کِ زَسیغ هَفقیر تارداری تِ زفکیک عوسی
کِ لَلِ آى تغسِ ؽذُ تَد ػثارذ تَد اس :لَلِ عور چح
 ٍ )n;4( %12/5لَلِ عور راعر ّ .)n;0( %0ز 4
تیواری کِ در گزٍُ هَرد تاردار ؽذًذ لَلِ عور چح
درگیز داؽسٌذ ٍ ّیچ یک اس افزادی کِ لَلِ عور
راعر آًْا درگیز ؽذُ تَد تاردار ًؾذًذّ ،ز چٌذ کِ
ایي اخسالف اس ًظز آهاری هؼٌیدار ًثَد.
درصذ هَفقیر تارداری در گزٍُ هَرد تزحغة ایيکِ
قغور دیغسال یا خزٍگشیوال لَلِ تغسِ تاؽذ ؽاهل دیغسال
 ٍ )n ;1( %5/9خزٍگشیوال  )n;3( %8/1تَد (خذٍل .)1

لَلِ  ٍ %5/9در هَارد درگیزی خزٍگشیوال لَلِ  %8/1تَد
کِ تیي دٍ گزٍُ اخسالف هؼٌیداری هؾاّذُ ًؾذ .الثسِ
تایذ زَخِ داؽر کِ ًسایح حاضز تؼذ اس یک دٍرُ تِ
دعر آهذُ اعر (ّ .)p;0/99وچٌیي در هقایغِ تیي
هیشاى تارداری در گزٍُ اًغذاد دیغسال تا گزٍُ ؽاّذ در
هقایغِ تا اًغذاد خزٍگشیوال تا گزٍُ ؽاّذ اخسالف
هؼٌیدار هؾاّذُ ًؾذ .در هطالؼِ فزحی ٍ ّوکاراى در
سًاًی کِ قغور دیغسال لَلِ رحن آًْا تغسِ تَد ،تزٍس
حاهلگی در گزٍُ هَرد ( ٍ )%19در گزٍُ ؽاّذ ()%38/2
تَد .در سًاًی کِ قغور خزٍگشیوال لَلِ رحن آًْا تغسِ
تَد ،تزٍس حاهلگی  %19در هقاتل  %42/6افزادی کِ لَلِ
رحوی عالن داؽسٌذ ،تَد .تا زَخِ تِ هطالؼِ اًدام ؽذُ،
زفاٍذ چٌذاًی تیي تزٍس حاهلگی افزادی کِ لَلِ رحوی
عالن داؽسٌذ ٍ تا  ٍ IUIزحزیک زخوک گذاری درهاى
ؽذًذ ٍ افزادی کِ قغور خزٍگشیوال یک لَلِ رحن
هغذٍد تَدُ ٍخَد ًذارد (ً .)6سایح ایي هطالؼِ هؾاتِ
هطالؼِ حاضز تَدُ اعر.
ّوچٌیي هَعی ٍ ّوکاراى در هطالؼِای در عال 2005
در کؾَر ایسالیا ،زَصیِ ًوَدُاًذ کِ در هَارد اًغذاد
یکطزفِ ٍ خزٍگشیوال لَلِ در ّیغسزٍعالدٌگَگزافی ،تِ
خای الخاراعکَخی اس رٍػّای درهاًی هاًٌذ  IUIاعسفادُ
ؽَد (.)7
در هطالؼِ حاضز ،در تیي  60تیواری کِ اًغذاد لَلِ
داؽسٌذ %61/7 ،قغور خزٍگشیوال ٍ  %23/3قغور
دیغسال یک لَلِ رحوی ؽاى درگیز تَد .در هطالؼِ
الخَعکا ٍ ّوکاراى ( )2006در کؾَر رٍهاًی%52 ،
تیواراى اًغذاد یک طزفِ خزٍگشیوال داؽسٌذ کِ ارقام
حاصل تا هطالؼِ حاضز هطاتقر دارد ( ٍ )9در هطالؼِ
عیٌاٍاذ ٍ ّوکاراًؼ ( )2005در تزرعی ػلل لَلِای
ًاسایی در تیواراى زایلٌذی ،ؽیَع اًغذاد خزٍگشیوال
 ٍ %46/4اًغذاد دیغسال  %8/42گشارػ ؽذُ اعر کِ تا
هطالؼِ حاضز هطاتقر دارد (.)10
الٍی ٍ ّوکاراى ( )2004طی هطالؼِای زَصیِ تِ اًدام

جديل  -3تًسیع فزاياوی ي درصد مًفقیت ببرداری در افزاد
بب لًلٍ رحمی مسديد در دیستبل ي گزيٌ ضبَد

 دکتزصدیقٍ اسمبعیل سادٌ ي َمكبران

گزٍُ تارداری

دیغسال هغذٍد
فزاٍاًی (درصذ)

ؽاّذ فزاٍاًی
(درصذ)

هٌفی
هثثر
خوغ

)94/1( 16
)5/9( 1
)100(17

)87/5( 105
)12/5( 15
)100( 120

ّواًگًَِ کِ در خذٍل  3هؾاّذُ هیؽَد ،تزٍس تارداری
تیي افزاد تا لَلِ هغذٍد در قغور دیغسال ٍ گزٍُ ؽاّذ
اخسالف هؼٌیداری ًذاؽر (.)p;0/692

بحث
هطالؼِ حاضز اس آًدا اّویر هییاتذ کِ اگز اطویٌاى
حاصل ؽَد کِ در هَارد اًغذاد یک طزفِ لَلِ رحوی
هَفقیر  IUIدر هقایغِ تا هَارد دیگز ًاسایی خاییي
اعر ،زالػ خشؽک تز ایي خَاّذ تَد اس اتسذا تا زَخِ تِ
عي ٍ ؽزایط تیوار تِ رٍػّایی کِ هیشاى هَفقیر
تاالززی دارًذ فکز کٌذ ٍ سهاى را اس دعر ًذّذ.
در تزرعی حاضز درصذ حاهلگی در تیواراًی کِ یک لَلِ
رحوی تاس داؽسٌذ  ٍ %6/7در تیواراًی کِ ّز دٍ لَلِ
رحوی تاس داؽسٌذ  %12/5تَد کِ اس ًظز آهاری هؼٌیدار
ًثَد ٍ اس ایي ًظز تا هطالؼِ فزحی ٍ ّوکاراى در کؾَر
ایزاى هطاتقر دارد .ایي هطالؼِ در عال  2007تِ تزرعی
ًقؼ درهاى تا زحزیک زخوذاى ٍ  IUIدر سًاى تا اًغذاد
یک طزفِ لَلِ رحن کِ تا ّیغسزٍعالدٌگَگزافی زؾخیص
دادُ ؽذ ،خزداخر .در ایي هطالؼِ  62تیوار تِ ػٌَاى
گزٍُ تیوار ٍارد هطالؼِ ؽذًذ کِ ایي افزاد یک لَلِ
رحوی تغسِ داؽسٌذ کِ زَعط ّیسغزٍعالدٌگَگزافی
هؾخص ؽذُ تَدً 115 .فز ّن تِ ػٌَاى گزٍُ ؽاّذ
اًسخاب ؽذًذ کِ در ّیغسزٍعالدٌگَگزافی ّیچ خازَلَصی
لَلِای در آًْا گشارػ ًؾذ .زوام ایي افزاد ؽزایط تالیٌی
ٍ درهاًی کاهالً یکغاًی داؽسٌذ ٍ در عِ دٍرُ هسَالی تا
زحزیک زخوک گذاری ٍ  IUIدرهاى ؽذًذ .تزٍس
حاهلگی خظ اس  3دٍرُ در گزٍُ هَرد هطالؼِ ٍ %30/9
در گزٍُ کٌسزل  %42/6تَدً .سایح حاهلگی در هطالؼِ
هذکَر تؼذ اس عِ دٍرُ تزرعی ؽذ کِ زدوؼی تَدُ اعر.
در هطالؼِ حاضز تزٍس تارداری در هَارد درگیزی دیغسال

 IUIدر هَارد اًغذاد یک طزفِ ٍ خزٍگشیوال لَلِ ًوَدُ-
اًذ کِ ایي ًسایح ًیش تا هطالؼِ حاضز هطاتقر دارد ( .)8اس
هحذٍدیرّای ایي زحقیق هی زَاى تِ ًقص در خزًٍذُ-
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در خبوم َبی بب اوسداد یک طزفٍ لًلٍ رحمیIUI  بزرسی درمبن

تِ ایيکِ هطالؼاذ قثلی در ایيراتطِ تِ ٍیضُ در هَرد
ِ ًیاس تِ هطالؼ،هحل اًغذاد لَلِ ٍ هَفقیر آى کن اعر
.تیؾسز در ایي سهیٌِ ٍخَد دارد

ّای هَرد هطالؼِ اؽارُ ًوَد کِ تِ دلیل کاهل ًثَدى
.اطالػاذ اس هطالؼِ خارج ؽذًذ

تطكز ي قدرداوی

ِ در سًاى تا اًغذاد یکطزفIUI تزٍس تارداری خظ اس
لَلِ رحوی تا سًاى دچار ًاسایی ٍ دارای لَلِ رحوی
 خظ هیزَاى در تیواراى تا.عالن زفاٍذ هؼٌیداری ًذارد
 تذٍى در ًظز گزفسي هحل اًغذاد،یک لَلِ رحوی تاس
ِ الثسِ تا زَخ. را خیؾٌْاد ًوَدIUI  اًدام،لَلِ رحوی

وتیجٍ گیزی

ِدر خایاى اس زواهی خزعٌل هحسزم تیوارعساى فاطو
.الشّزا (ط) تاتل زؾکز ٍ قذرداًی هیؽَد
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